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يف املا٤ ٚناْت  إٔ ٖٓايو مسه١ تطبح ٓكٌ يف بعض ا٭دبٝاتُٜ

َُ طتكس٠ اؿاٍ مل تعسف ع٢ً طٍٛ سٝاتٗا اـٛف ٖرٙ ايطُه١ 

ٚايكًل َٔ ايصٝاد ايرٟ ناْت تطُع َٔ بعض ا٫مساى بأْ٘ َٔ 

ٚناْت  ،أخطس ا٭غٝا٤ اييت ميهٔ إٔ تٛادٗٗا ايطُه١ يف سٝاتٗا 

 ،َٗارنس أَاَٗا َٔ أٚداع ايػباى ٚآ٫تًو ايطُه١ تطتػسب مما ُٜ

ٚنإ  ،شسق١ ايػُظ امُل٢ تًطع َٔ سساز٠ أٚ ست َّٜٛامل ؼرتم ٖٞ ٚ

ايرٟ  فسدات ٖٛ مبجاب١ ايطُوامُل نٌ ٖرٙايطُو ايرٟ تطُع َٓ٘ 

ٍٟ  مما دعًٗا تطتُع َِٓٗ،يف ذيو  ميتًو اؿه١ُ يصٝاغ١ قاٍَٛع يػٛ

ٕ املا٤ ٖٛ أِٖ غ٤ٞ ٚأْ٘ أبٚ ٭ِٖ َفسد٠ ٜسددْٚٗا اَاَٗا )املا٤(

ت تًو ايطُه١ ٚناْ ،٘ اؾٖٛس٠ ايفسٜد٠ يبكا٤ ْٛعِٗ ْإنطري اؿٝا٠ ٚأ

ملاذا ٫  ؟ ؟ ملاذا ٫ أزاٙ ٍ أٜٔ ٖٛ ذيو ايػ٤ٞ ايرٟ أمس٘ املا٤أتط

ٛز ٕ امليهٔ نُا تكٍٛ ايكص١ فإ ؟ طبب يبكا٥ٞاغعس ب٘ إذا نإ ٖٛ اي

تتكطع َٔ غد٠ ايعطؼ ذا بسٚسٗا دفع بتًو ايطُه١ خازز املا٤ ٚإ

َٔ  سرتاقّااٜتُصم س َٔ غد٠ اؾفاف ٚدطُٗا ٚقًبٗا بدأ ٜتصّد

ا ٖٞ تًو ايهُٝٝا٤ َتًو ايطُه١ دزنت أ ٚعٓدٖا سساز٠ ايػُظ

نطري ايطشسٟ ايرٟ ناْت تٓػُس فٝ٘ طٛاٍ سٝاتٗا َٚا ٖٛ ذيو اٱ

بدأت تت٣ًٛ َٔ سني  ذيودزنت أ ، ذيو ايػ٤ٞ ايرٟ امس٘ املا٤

َتد يطاْٗا ٖٚٞ تطُع صٛت املا٤ ٖٚدٜسٙ ٚتتشطس ع٢ً َا ا٭مل ٚا

 . بعد فٛات ا٫ٚإمل تعسف٘ إ٫  فكدت٘ َٚا
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 بدا١ٜ دٝد٠ يفِٗ عبازتِٗذات ايعرب٠ ٖرٙ اؿها١ٜ تهٕٛ زمبا 

قصتٓا مل تهٔ فايطُه١ يف  (ٕ ا٭غٝا٤ ُتعسف بأضدادٖاإ)ايػٗري٠ 

ٖٚرٙ ايعباز٠ لدٖا ٚاضع١ ايتطبٝل  بعد فكداْ٘ ٫يتعسف َا ٖٛ املا٤ إ

اٱْطإ ايرٟ ٜس٣ ايٓٛز ٜعسف٘ ٭ْ٘ قد ف يف َفاصٌ سٝات١ٝ َتٓٛع١

ٜٛدد أٚ قد ٫ ٜٛدد فٗٛ َٛدٛد يف َهإ ٚغري َٛدٛد يف َهإ 

ايٓٛز غا٥عا يف ايعامل نً٘ ٚبصٛز٠ دا١ُ٥ َٚطتُس٠  َا يٛ نإأ،آخس 

ا٫ْطإ أدٌٗ َا ٜهٕٛ  ف٬ تٛدد أٟ ظ١ًُ ٚعٓدٖا ٜهٕٛ ذيو

ضتدٍ َطًكّا ، فا ايٓٛز عٓدٙ ٖٛ ايػ٤ٞ ايرٟ ٫ ٜعسف٘بايٓٛز ٜٚهٕٛ 

فٗرٙ  َٔ أعتكد بٗرٙ ايفهس٠ إٔ ايٓٛز ٫ ميهٔ َعسفت٘ إ٫ مبعسف١ ضدٙ

ايفهس٠ ٚاملكٛي١ ا٫ضتد٫ي١ٝ ذات ايصٝاغ١ املٓطك١ٝ صازت ذات 

َٔ ٖرٙ املكٛي١ َٚا ُٜٗٓا . طاس١ ايع١ًُٝ اضتعُاٍ غري ضٝل يف امل

يًبشٛخ املكاز١ْ نُا  ّافهسٜ ّاْٗا صازت اضاضأذات اهل١٦ٝ املٓطك١ٝ ٖٛ 

ٖٛ ايبشح عٔ ا٫صٍٛ املٓطك١ٝ َٚا ُٜٗٓا ، ضٓبني ذيو يف سٝٓٗا 

يًبشح املكازٕ ٚايتشكل َٔ َد٣ صشتٗا ٚصش١ اؿدٚد ايع١ًُٝ  

 . يٓتا٥ذٗا 

١ نبدا١ٜ يًػٛز يف املفاصٌ ايس٥ٝط ض١ً٦ قد تٓفعأٚضٓبدأ بعسض 

 .يف ايبشح

 : بدا١ٜ َٚا ميهٔ إٔ ْطأي٘
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 ايك٠ٛ احملسن١ٖٞ  َٔ َعسف١ ا٭ضداد تٛيدت١ اييت ٌٖ إٔ املعسف 

 ؟ ملعسف١ ا٭غٝا٤ عَُٛا كتًف باػاٙايفهس  د١ٗ ١َُٗ َٔ يتطٛز

 ضاعع٢ً أمل ٜهٔ دزاض١ تًو ا٭غٝا٤  ايتشكل َٕٔ أٌٖ ٚ

بايتايٞ ٚ باـصٛص تطادٖاضاع بٌ ع٢ً أ عَُّٛا اخت٬فاتٗا

 ؟ ايدزاضات امُلكاز١ْبصٓاع١ َا أمسٛٙ 

َا ٖٞ تًو ضُٔ ٖرٙ اؿدٚد ف ايكاز٨ سَُِّْع٫بد إ نريو 

 ؟ ُٖٝتٗا ا٫نادمي١ٝأَا ٖٞ ٚ ايدزاضات امُلكاز١ْ

 ْػأ٠ ػعًٓا اَاّ ١َُٗ ايبشح عٔ ١ًض٦ا٭ إٕ ا٫داب١ ع٢ً ٖرٙ

فًٛ ناْت املكٛي١ إٔ ا٫غٝا٤ ُتعسف ، ذيو ايٓٛع َٔ ايدزاضات 

 عًٝٗا نإ ٫بد َٔ اعتُدتٕ ايدزاضات أٚ صشٝش١ بأضدادٖا

 ٕايفهس٠ غري صشٝش١ ٚأ ٖرٙذا ناْت إٚ ، تًو ايفهس٠ ْػ٤َٛعسف١ 

ناْت تًو  ع٢ً فسض عدّ صشتٗا ــ ــ ايدزاضات اعتُدت عًٝٗا

أَا إذا ناْت تًو ايدزاضات هلا ،  ْعس ايدزاضات عاد١ إىل إعاد٠

إٔ  فهس١ٜ ف٬ ؼتاز إىل إدخاٍ ٖرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ إ٫ّ أخس٣َٓاغ٧ 

 . ٗايٓػ٥ٛ و ايٓٛع َٔ ايدزاض١ ٫ ضببا فعًّٝاتهٕٛ صٛز٠ يري

ٕ ٖرٙ ايفهس٠ تٛضعت يتهٕٛ َٓٗذّا فهسّٜا ميهٔ ٌٖ أثِ 

جياب١ٝ ي٘ ْكاط٘ اٱ عجّٝا ْٚٛعّا، اضتعُاي٘ ندزاضات َطتك١ً 

 ؟.ٚايطًب١ٝ
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ٕ ٖرٙ ايفهس٠ ٫ضتهػاف املعسف١ مل تهٔ ضببّا إف عطب تتبعٞ 

يهٔ عطب َا ٚقع ضُٔ ْطام ، ٚاضشّا يف ٫ٚد٠ َٓاٖر فهس١ٜ 

كاز١ْ ٚايبشٛخ امُلكاز١ْ إىل ٖرا ت امُلعجٞ فإِْٗ أزدعٛا ايدزاضا

ايتأضٝظ ايفهسٟ ٚاعتربٚا إٔ املٓاٖر ٚايدزاضات امُلكاز١ْ َٔ 

 .ْتادات تًو ايفهس٠ املعسف١ٝ

كاز١ْ ؽتًف بًشاظ ايدق١ ٚإٕ نٓت أز٣ إٔ ايدزاضات امُل 

ايفهس٠ ٖرٙ  ٚبني َٔ د١ٗاملٓٗر امُلكازٕ بني ٚ ٗابٝٓ فُٝا ايع١ًُٝ

ٚيبٝإ  ، اخس٣ َٔ د١ٗ املعسف١ٝ املتعًك١ مبعسف١ ا٭غٝا٤ َٔ أضدادٖا

بني ٖرٙ  ٖٚٞ ا٫خت٬ف َػه١ًتٛادٗٓا قد  ٖرا ا٫خت٬ف ايعًُٞ

ٖٛ   ا٫خت٬ف ٭ٕ اجياد ، غ٤ٞ آخس ْكازٕ َع٘ايكاعد٠ ٚبني أٟ 

َُ ٕ أ ٖٚٛ ٜتطًب )ٚإٕ نإ ٫ ديٌٝ ع٢ً ذيو ؼدٜدَا( كاز١ْدزاض١ 

َُكاز١ْ  ْفِٗ آي١ٝ تًو ايدزاض١ امُلكاز١ْ ٚنٝف١ٝ عًُٗا نٞ ْطع دزاض١ 

بني ٖرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ ٚبني املٓاٖر امُلكاز١ْ ٚايدزاضات امُلكاز١ْ 

 ٕأ فهٝف ْطتطٝع ، ٖرٙ ايدزاض١ امُلكاز١ْ أَا َع فكدإ، خس٣ ا٭

تًو ايفهس٠ أٟ ٥ر ْتأَ ْفسم بني ٖرٙ ايفهس٠ ٚبني َا متٌُ اْٗا 

 ؟ املٓاٖر ٚايدزاضات امُلكاز١ْ

إٔ  ٖٚٞ ١ٓٝيٝطت باهل مٔ لد أْفطٓا اَاّ عكب١ٖا ٚبايتايٞ 

ْفظ ايفهس٠ اييت ْسٜد إٔ ْفسقٗا بامُلكاز١ْ َع غريٖا ؼتاز إىل تٛضط 
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٭دٌ صٓاع١ َٓاٖر امُلكاز١ْ ثِ  كاز١ْنٝف١ٝ عٌُ ايدزاضات امُل فِٗ

 .املطًٛب اضتعُاهلا يف ايتفسٜل ايبشجٞ

املطت٣ٛ  اجياد ٕ ٖٞاٯ فٗإ انتػأإٕ أٍٚ خط٠ٛ ُأساٍٚ 

، قد ُأتعب ايكاز٨  ايتفسٜكٞ بني ٖرٙ ايفهس٠ ٚبني ايدزاضات امُلكاز١ْ

َُكاز١ْ يًتٛصٌ إىل ْتا٥ر ق٬ًّٝ يهٔ ٖا اْا ادد ْفطٞ أَاّ دزاض١ 

 : كاز١ْ ٚأز٣ ْفطٞ أطسح ض٪ا٫ّ ٖا ٖٓاايدزاض١ امُل

يهٞ أعسف إٔ ا٫غٝا٤ كاز١ْ اىل َعسف١ ايدزاض١ امُل استذتملاذا 

اييت اعتربٖٚا ا٫صٌ املٓطكٞ يريو ايٓٛع َٔ  ُتعسف بأضدادٖا

إىل َعسف١ ٚدزاض١ ايدزاضات امُلكاز١ْ نٞ  ٚاستذتايدزاضات 

 ؟ عٔ تًو ايفهس٠ املعسف١ٝ انٗا ٚافرتاقٗاْهتػف اغرت

٫ٚ ٜٓفع ٖٓا اؾٛاب بإٔ َا مت عسض٘ يًتفسٜل ْتٝذ١ يط٪اٍ مت 

اػاٙ  طسس٘ سٍٛ فِٗ ٖرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ ٭ْ٘ ضٝهٕٛ ٖٓايو ض٪ا٫ّ

ا إٔ ْعسف ْٚتعكٌ فهس٠ ملاذا سُٝٓا أزدْ : ذيو ايط٪اٍ ْفط٘ ٖٚٛ

 استذٓاإٔ ْكازْٗا َع غريٖا أٚ  استذٓا بأضدادٖا( غٝا٤)َعسف١ ا٭

 ؟  ؼدٜدا إٔ ْكازْٗا َع ايدزاضات امُلكاز١ْ

٫ خيف٢ ع٢ً ايكاز٨ ملاذا مل ْتعاٌَ َع فهس٠ َعسف١ ا٫غٝا٤ 

بأضدادٖا َٔ دٕٚ ايدزاض١ املكاز١ْ َع غريٖا فأتعاٌَ َع َفسداتٗا 

َباغس٠ فأضأٍ َا ُٖا ايطدإ ؟ َٚا ٖٞ املعسف١ َٔ دٕٚ اؿاد١ اىل 
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ٚايطبب ذنسْاٙ قبٌ قًٌٝ ٖٚٛ أْٓا ست٢ ْعسف ع غريٖا ، كازْتٗا ََ

غ٤ٞ )ناملعسف١ بايطدٜٔ( ظٗس يٓا عطب ايتدٜٚٔ ايعًُٞ استُاٍ 

 تػاب٘ بٝٓٗا ٚبني غريٖا ، ٚأعتكد إٔ تفهريٟ اٚدد ساي١ َٔ ايتكازب

بُٝٓٗا ٖٚرا عد ذات٘ أَس غري دقٝل عًُّٝا َٔ دٕٚ ديٌٝ ع٢ً ذيو 

زداع ايدزاضات املكاز١ْ يف إٔ ايرٟ خيفف ايٛط٤ ٖٛ إزب ، إ٫ ايتكا

   فًطفتٗا إىل تًو ايكاعد٠ .

ُُك ّازمبا أدد تفطري ٕ بعض از١ْ َع ايدزاضات امُلكاز١ْ ٖٚٛ أيً

َٔ ْعس يًدزاضات امُلكاز١ْ أزدع ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات إىل تًو 

يٓا إٔ ْعسض ٖرٙ ايفهس٠  ّاقد ٜهٕٛ ٖرا َطٛغ، ايفهس٠ املعسف١ٝ 

ض٪اٍ ٫ٚد٠ َٔ ايدزاض١ امُلكاز١ْ يهٔ ٖرا ٫ ميٓع  ٚلعًٗا ضُٔ سٝص

؟ ٚملاذا أزدعٖٛا  ٖرٙ ايفهس٠ َٔ ٖرٙ ايدزاضات تَطِكايُت ملاذا : آخس

تٛازث٘ بعد ٫ٚدت٘ مت ّ ٭ْٗا فسد ْكٌ أٌٖ ٭ْٗا سكٝك١ ٖهرا ؟  ٗاٝيإ

 ؟َطبك١ ٫ ْعسفٗا  َعسف١ٝفهس٠ ايتدزد١ٝ َٔ 

ملاذا  : فٓكٍٛ ىل ٖٓاإفايط٪اٍ مل ٜٓكطع ٚع٢ً ن٬ ايتفطرئٜ 

؟  يفِٗ ٖرٙ ايدزاضات امُلكاز١ْايفهس٠ املعسف١ٝ اْدفعٓا ملعسف١ تًو 

إٔ افسم فع٢ً ا٫قٌ جيب يهٞ اضتُس يف فِٗ تًو ايفهس٠ املعسف١ٝ ٚ

ُٗا استاز هٞ افسم بٝٓٚي، بني ايبشٛخ ٚايدزاضات امُلكاز١ْ بٝٓٗا ٚ

 . ع٢ً ايدزاضات امُلكاز١ْ بػهٌ َطتكٌايط٤ٛ ٕ أضًط أ



 )9(............................مُلكازٕا يف ايبشح ايعكبات ايفهس١ٜ

 غري ّاآخس ايفهس١ٜ اييت تدفعين إٔ ادزع غ٦ّٝا َا ٖٞ ايك٠ٛيهٔ 

ضُٔ سدٚدٖا َا ٖٞ اٯي١ٝ اييت ٜعٌُ  ؟ ايرٟ بدأت بدزاضت٘ذيو 

 ؟  تفهريٟ

اتٓاشٍ ٖٓا َ٪قتّا ٚأعسض ايدزاضات امُلكاز١ْ عطب  ٭ساٍٚ إٔ

 عسٟ تًو ايدزاضات نٞ اؽًص َٔ ٖرٙ ايدٚا١ََا ذنسٙ بعض َٓ

يطت ايفهس١ٜ اييت عًكت بٗا اثٓا٤ تٓاٚيٞ هلرا ايبشح ٚإٕ نٓت 

ٕ ٚمل أفطس مل افطسٙ إىل اٯ دزاضّٝا عٔ ْفطٞ إٔ اتبع َٓٗذّا زاضّٝا

قد ًَٜٛين املفهس ايصازّ ع٢ً تٓاشيٞ ٖرا ٜٚعتربٙ  ، طسٜك١ عًُ٘

َُٛغشا  اْطشابا كبٛي١ يف َجٌ ٖرٙ ااجما٫ت املغري  بايدبًَٛاض١ٝعًُّٝا 

ٕ ْفظ ع١ًُٝ ا ميهٔ إٔ ابسز ب٘ خطٛتٞ ٖرٙ ٖٛ أايع١ًُٝ إ٫ إٔ َ

ايتٓاشٍ ٖٞ ع١ًُٝ ايتفاف١ٝ َ٪قت١ ْطتعًُٗا يتشسٜو ايبشح ايعًُٞ 

، زمبا ٖرا  د دزاض١ املٛضٛع بعد َساقب١ سسنتِ٘ ْعَٝٚساقب١ ضريٙ ث

أصٌ ايٝ٘ ضُٔ  ٕأ اضتطعتايتربٜس اٜطا غري َكبٍٛ يهٔ ٖرا َا 

 . خط٠ٛ مٛ ايبشح ايعًُٞـ ع٢ً ا٫قٌ ـ  سدٚد تفهريٟ يًطري

أدد ْفطٞ َططسا َٔ ايٓاس١ٝ ايبشج١ٝ ٫ َٔ ايٓاس١ٝ ٖٚا اْا 

٤ ع٢ً ايدزاضات ايفهس١ٜ َٔ دزاض١ ايبشح امُلكازٕ ٚتطًٝط ايطٛ

قت١ ــ ايفهس٠ املعسف١ٝ ٪امُلكاز١ْ ندط٠ٛ اٚي١ٝ يفِٗ ــ بطسٜك١ تٓاشي١ٝ َ

 . عًٝٗا ايبشٛخ املكاز١ْ اييت تته٧
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ٕ أضًط ايط٤ٛ ع٢ً ايدزاضات امُلكاز١ْ ٚايبشٛخ ضأساٍٚ أ

طباعات ايفهس١ٜ ٚايٓفط١ٝ اييت عٔ قسب َع ا٫ْامُلكاز١ْ ٭تعاٜؼ 

ايفهس  َطتكٌ ثِ أزاقب ٓتازدزاض١ ٖرا ايٓٛع َٔ ايبشٛخ ن ترتنٗا

ٚىل ااجمسد٠ عٔ أٟ عٔ نجب ٭ز٣ ٌٖ تػريت فهست٘ عٔ ايصٛز٠ ا٭

 . غ٤ٞ آخس

مل أنٔ  ددٜدّا ٚايطري بٗرٙ ايتذسب١ ايفهس١ٜ قد ٜفتح يٞ اضًٛبّا 

 . ايٝ٘ يًتدًص َٔ بعض املػانٌ ايفهس١ٜ اييت عسضتٗا تّاِفًَتَُ

امُلكاز١ْ ُتعد َٔ ايدزاضات اييت سعٝت  ايدزاضات ٕفكايٛا : إ 

بأ١ُٖٝ ٚاضع١ ع٢ً ايصعٝد ا٭نادميٞ ٚذيو َٔ خ٬ٍ تطًٝط ايط٤ٛ 

املدتًف١ ٚا٫ػاٖات ايفهس١ٜ املدتًف١ اسٝاّْا بدزد١  اٯزا٤ع٢ً 

َٔ املعازف ايبػس١ٜ  ٚامُلتٓاقط١ اسٝاّْا اخس٣ يف سكٍٛ َتٓٛع١َكبٛي١ 

يدا٥س٠ ايبشح  ٚتٛضٝعّا يٮفهازثسا٤ً يًُطُٕٛ ٚتطٜٛسّا مما ُٜفطٞ إ

ُتعسف بأضدادٖا( ٚاملًفت يًٓعس إٔ ٖرا  ا٭غٝا٤)إٕ  ست٢ أِْٗ قايٛا

َطت٣ٛ دزاضات انادمي١ٝ َكاز١ْ اٚ ا٫ثسا٤ ٚايتٛضٝع ضٛا٤ نإ ع٢ً 

ع٢ً َطت٣ٛ ايتٓاقض ٚايصساع امُلشتدّ بني ايتٝازات ايفهس١ٜ 

ٚامُلٓتذ١ يف ايٓٗا١ٜ يتٛدٗات  ا٭ٜدٚيٛدٝاتٚامُلتعانط١ يف ايس٣٩ 

يف صٓاع١ َعسف١ ددٜد٠ مل تطاِٖ ٚسسنات ضٝاض١ٝ  ادتُاع١ٝ

امُلكاز١ْ  تتشكل َٔ تفصٌٝ ٚاضتك٬ي١ٝ تًو ايتٝازات امُلتذسد٠ عٔ ق٠ٛ

٬هلا ع٢ً املطتٜٛات ايع١ًُٝ ٚايجكاف١ٝ يف فهس َع غريٖا فتًكٞ بع
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صعٝد اؾُعٞ ٚتٝازّا ادتُاعّٝا ايفسد ٚبايتايٞ اجياد َعسف١ ع٢ً اي

بػسط تهسازٖا ٚتسنٝصٖا ٚتأنٝدٖا يف ب١٦ٝ ذيو ااجمتُع ، ٚقد اغرتط 

ا إٔ ٜساع٢ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات يتشكٝل اؿاي١ املسد٠ٛ َٓٗ َٓعسٚ

ت٪خر املعاٜري ايع١ًُٝ بعني ا٫عتباز ٖٚرا ايٓٛع  ٕفٝٗا املٛضٛع١ٝ ٚأ

طًح ايبشح امُلكازٕ ايرٟ ٜطا مبص٘ أٝيإ َٔ ايدزاضات ميهٔ إٔ ٜػاز

ْ٘ َكاز١ْ بني غ٦ٝني اٚ َعسفتني أٚ تٝازٜٔ اٚ اػاٖني اٚ أنجس فٛٙ بأعّس

َع دٚافع ٚزغب١ ايباسح يف نػف ايٓكاب عٔ خفاٜا نبري٠ اٚ صػري٠ 

٫ ميهٔ ٬َسعتٗا بٛضٛح يف اسدُٖا َٔ دٕٚ دزاض١ اٯخس ٚ٭ٕ 

بامُلكاز١ْ فٗٛ غايبا َا  اغا١ٜ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات ٖٛ نػف اـفاٜ

ٕ ٬ٜسغ اغرتاى ٫ضتفاد٠ َٔ أٟ ؽصص عًُٞ ٚميهٔ أحياٍٚ ا

 عد٠ ؽصصات عج١ٝ يف دزاض١ ٚاسد٠ .

 إىلٜطعٕٛ ٖرا ا٫ػاٙ َٔ ايدزاض١  َٓعسٟٖٚرا بدٚزٙ دعٌ 

اتفاق١ٝ تكسٜبا بعدّ ٚدٛد َٓٗذ١ٝ خاص١ بايدزاضات  ساي١اجياد 

ايبشح امُلكازٕ عٓد َٓعسٜ٘ َٔ  ٚايبشٛخ امُلكاز١ْ ٚبايتايٞ صاز

ايبشٛخ ذات املس١ْٚ ايعاي١ٝ يف اؿسن١ بني طٝات٘ ايع١ًُٝ إ٫ إٔ ٖرٙ 

املس١ْٚ ميهٔ إٔ تهٕٛ َصٝد٠ دٝد٠ عٓد غري اصشاب ٖرا ايٓٛع َٔ 

ْٗا قد تهٕٛ ضببّا يف ٖػاغ١ ايبشح يعدّ ايكدز٠ ع٢ً إذ إايبشٛخ 

ُع بني تًو اجياد تسابط نًٞ بني تًو ايبشٛخ ٚصعٛب١ اؾ

 .ايتدصصات اجمسد صٓاع١ عح َكازٕ
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ٚغايبا َا تهٕٛ ايدزاضات امُلكاز١ْ ذات اعتُاد ع٢ً ايتشًٌٝ 

َٔ  ّاايبٝاْٞ ايهُٞ أنجس َٔ ايتشًٌٝ ايهٝفٞ ٚإٕ نإ ٖٓايو ْٛع

امسٖٛا ايدزاضات  )اٟ ايهٝفٞ( ايدزاضات امُلكاز١ْ تعتُد عًٝ٘

امُلكاز١ْ ايطبب١ٝ اييت دعًت دزاض١ ا٫ضباب املطتك١ً َٚكازْتٗا ٖٞ 

 .ايبشج١ٝ ِاحملٛز ايس٥ٝطٞ يف َادتٗ

امجا٫ّ غصٛص ٖرا ايٓٛع َٔ دْٚت٘ ا ذنسٚٙ َٚا غ٤ٞ مم ٖرا

 -عدٚد تتبعٞ  - ، ٚبعد اط٬عٞ ع٢ً َا ذنسٚٙ ايدزاضات ايبشج١ٝ

َٚا ذنس نٓتا٥ر  عًُٝا قٜٛا بني َا مٔ بصددٙمل ادد ٖٓايو ازتباطّا 

امُلكاز١ْ إىل ِْٗ أزدعٛا ايبشٛخ ٚايدزاضات عًُٞ فسغِ أ يتأضٝظ

ٕ ا٫غٝا٤ ُتعسف بأضدادٖا( مل أدد َا ٜربز ايفهس٠ املعسف١ٝ )إ

بدزد١ َتك١ٓ بُٝٓٗا  ازداعِٗ هلا إ٫ فسد اجياد ْطب١ غري ع١ًُٝ

قبًِٗ  بتبٓٝٗا َٔ متقد ايٓٛع َٔ ايدزاضات  ذيوٕ دزاض١ إضاف١ إىل أ

بتًو ايدزاضات دٕٚ ديٌٝ عًُٞ َتكٔ نُا ذنسْا ثِ اْطًكٛا  َٔ

ايبشجٞ يٝدزع ْتا٥ذٗا ٜٚربَر  زض ايٛاقعنٓتا٥ر َطذ١ً ع٢ً أ

 أضاضٝاتٗا بعد ٚقٛعٗا َطبكّا.

احملاٚي١ اييت قُت بٗا سايّٝا ٖٚٞ إجياد دزاض١ َكاز١ْ بني  إٕ

ق١ُٝ ؼهٞ عٔ  ّا١ٝ ٚايدزاض١ امُلكاز١ْ مل تعطين ْتا٥ذايفهس٠ املعسف

ٚضع َا مت عسض٘ ٖٛ ٚأ ا٫ضاضٝات ايع١ًُٝ هلهرا فهس٠ َعسف١ٝ ،



 )13(............................مُلكازٕا يف ايبشح ايعكبات ايفهس١ٜ

اؿدٜح عٔ َسس١ً َا بعد ايدزاض١ امُلكاز١ْ ٚايبشح امُلكازٕ بتفاصٌٝ 

 ٫ متظ بػهٌ َباغس غسض ٖرٙ ايٛزق١.

 ٖرا أؼسى خط٠ٛ ٚاسد٠ يفدد ْفطٞ إىل اٯٕ مل ٖٚا اْا أ

فٛددت ا٫صٍٛ ايفهس١ٜ يًبشح املكازٕ ْٞ ازدت إٔ أفِٗ ايبشح فإ

ٕ أ يٞ ٫بد اىل فهس٠ َعسف١ٝ ـعطب ايتذرٜس ايعًُٞ ـ ـا ٜطتٓد ـإٔ ٖر

ٖٚرا املٓٗر ٗا ٚيهٞ اعجٗا ف٬بد يٞ َٔ ادخاهلا يف َٓٗر عجٞ جاع

ٕ ٜهٕٛ عجا فسدا عٔ نٌ غ٤ٞ َطًكا ٚكتصا بتًو ايبشجٞ إَا أ

ذا قًٓا اٙ ايبشجٞ ٫ ميهٔ تصٛزٙ مبفسدٙ إ٫ إاملعسف١ٝ ٖٚرا ا٫ػايفهس٠ 

َٔ دٕٚ اؿاد١ اىل خًل ايتصٛزات ايع١ًُٝ يف ايفهس  بإَها١ْٝ

ٕ اؽًٝ٘ خس ٖٚرا مما ٫ اضتطٝع ست٢ أآٟ غ٤ٞ ا٫عتُاد ع٢ً أ

هس٠ املعسف١ٝ اعتُادا ع٢ً ايبشح اٚ دزاض١ ايف، عطب تفهريٟ 

َعسف١ اصٍٛ املكازٕ ْفط٘ ٚيهٞ ادزضٗا بريو ايبشح استاز اىل 

ٕ اتعاٌَ ضُٔ ايكط١ٝ ايٝ٘ إذ ٫ ميهٓين أايبشح املكازٕ نٞ ازدع 

َُ ١ُ ََّطٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات َع ضطش١ٝ ايٓتا٥ر ٚاخرٖا بطسٜك١ 

فٝٗا فاذا قبًٓا اٚ ايتشكٝل ظرٚزٖا كبٍٛ اينبشح َكازٕ َٔ دٕٚ 

يهٞ  - كازٕ ٖٚٛ َعسف١ ا٫غٝا٤ بأضدادٖاباؾرز املعسيف يًبشح امل

ا ٗفُٗانٞ  َٔ َعسف١ ضدٖا ابتدا٫٤ًبد يٞ  -ُٗا اٚ اؼكل َٓٗا افٗ

 ٕإ)كط١ٝ ن يكط١ٝ َعسف١ٝ نا١ًَ َٓطكٞ عكًٞ ٚ٭ٕ صٓاع١ َطاد

 : ؼسى ظٗتنيٕ أأ استاز  فكد (بأضدادٖا ُتعسف ا٫غٝا٤
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إٔ ْصٓع قط١ٝ َٓطك١ٝ خاص١ تطاد تًو ايكط١ٝ : أ٫ُٖٚا 

ايكط١ٝ بايهاٌَ يٓشصٌ ع٢ً َطادٖا تًو إٔ ْٓفٞ :  ٚا٫خس٣

كسب إٔ ْ ٖرا ع٢ً فسض فتهٕٛ )إٕ ا٫غٝا٤ ٫ ُتعسف بأضدادٖا(

فايٓٛز ٖٛ اي٬ظ١ًُ أٚ عدّ ايع١ًُ تطاد املفسدات إىل تطاد ايكطاٜا 

طل بٗرا ايٓٛع َٔ ايتطاد يف ايكطاٜا أٚ ْفٞ ايع١ًُ ٚقد قبٌ أٌٖ املٓ

يف ايهٝف ٚايهِ يف قطٝتني نًٝتني ٚيٝظ  اخت٬فايرٟ اعتربٚٙ أْ٘ 

فإٕ ٖرٙ اـط٠ٛ يف َعسف١ ٖرٙ ايكط١ٝ املعسف١ٝ  َُّٗا ٖرا اٯٕ

استادت إىل خط٠ٛ قبًٗا ٖٚٞ تفسٜل ٖرٙ ايكط١ٝ ع٢ً املطت٣ٛ 

ٚيد َٔ زسِ قد ْفط٘  اعتربايتعسٜفٞ بُٝٓٗا ٚبني املٓٗر املكازٕ ايرٟ 

ٖرٙ ايكط١ٝ ٖٚرٙ اـط٠ٛ عطب تفهريٟ ناْت ١َُٗ يصٓع فازم 

تصٛزٟ إ٫ إٔ َػه١ً ٚادٗتين اثٓا٤ ع١ًُٝ ايتفسٜل ٖرٙ فإ ع١ًُٝ 

ٖٚٞ َتٛقف١ ع٢ً ضبط  ايتفسٜل ؼتاز إىل صٓاع١ َٓٗر تفسٜكٞ عًُٞ

ا٫ض١ً٦ ، ٖٚرٙ اـط٠ٛ دسَّت خًفٗا مج١ً َٔ  َٓٗر يًُٓٗر املكازٕ

ٚيهٓٗا يف ْفظ  .ٖٓا يتهسازٖا ٫ٞ داع بداٜات ايٛزق١ يف اييت ذنستٗا

يٞ إٔ أػاٚش ا٫ضًٛب ايتعسٜفٞ  ايٛقت ناْت عكب١ ن٪ٚد بايٓطب١

املٓٗر املكازٕ املتٛقف ع٢ً فِٗ املٓٗر  باضتعُاٍيًكاعد٠ املعسف١ٝ 

املكازٕ ْفط٘ ٚايرٟ ٜفرتض إٔ اضتعًُ٘ ٫سكّا يف صٓاع١ املٓٗر 

ايدق١ خطاز٠ ْٞ سني اضطسزت َتٓاش٫ّ َٚتطاقّا َع أ، ثِ  ملكازٕا

 فهسٟ ايعايل ايطسف َكٗٛزّا ؼت دٚا١َ ٚغططتايع١ًُٝ املفرتض١ 
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ٕ تهٕٛ تًو ايدزاض١ أازدت إٔ ادزع املٓٗر املكازٕ َطتك٬ّ عط٢ 

عطت٘ أإ٫ إٔ َا ، املطتك١ً ْافع١ يف سٌ اقفاٍ ٖرا املٓٗر ايتعسٜفٞ 

َعًَٛات مل تٓفع نجريّا يف ػاٚش عكب١ ٖٞ فسد تًو ايٓعس٠ املطتك١ً 

 ،ْفط٘ ايتعسٜف باملٓٗر املكازٕ َٔ دٕٚ تأضٝظ عًُٞ يًُٓٗر املكازٕ

 اعتُدتٕ عسفٓا إٔ املٓاٖر املكاز١ْ أٚزمبا اشداد ا٫َس تعكٝدا بعد 

ع٢ً فًطف١ َعسف١ ا٫غٝا٤ بأضدادٖا ٖٚٞ ايفهس٠ املعسف١ٝ اييت 

 ٚباضتعُاٍخ٬ٍ تفسٜكٗا عٔ َتعًكاتٗا  عسفٗا َٔاإٔ تباعا  تساٚي

 . املٓٗر املكازٕ

ٖرٙ خ٬ص١ ملا ضازت عًٝ٘ اـطٛات ايبشج١ٝ ٚعطب تفهريٟ 

نٓ٘ ايفهس٠ اصٍٛ ايبشح املكازٕ ٚبايتايٞ ْفض ايػباز عٔ يهػف 

ٚمل ْتٛصٌ اىل ْتا٥ر َسض١ٝ   املعسف١ٝ )إٕ ا٫غٝا٤ ُتعسف بأضدادٖا(

ٌٖ أزدع خط٠ٛ إىل اـًف ٚأتٓاشٍ عٔ املٓٗر امُلكازٕ  ذا افعٌ ؟ُاف

َٔ خ٬ٍ  (بأضدادٖا ُتعسف ا٫غٝا٤ إٕ)ٚأنتفٞ بػسح ايكط١ٝ 

ٕ ا٫غٝا٤ ٫ ُتعسف بأضدادٖا( فٝهٕٛ املٓٗر إدزاض١ ضدٖا ٖٚٞ )

اعد٠ املعسف١ٝ ْفطٗا ٚاييت املتبع يف َعسف١ ٖرٙ ايكاعد٠ املعسف١ٝ ٖٛ ايك

نٕٛ س٦ٓٝر قد ا ذا فعًت ذيو، إ ايرب١ٖٓ ع٢ً صشتٗامٔ بصدد 

ست٢ ايتٓاشٍ ذٕ . إايفهس٠ إىل ْكط١ ايبدا١ٜ ْفطٗا يف تفطري ٖرٙ  تعد

املعسف١ٝ َٔ خ٬ٍ تسى ايفهس٠ ٚي١ٝ تصٛز١ٜ يعصٍ أعٔ اجياد َكاز١ْ 

ايعذص عٔ اجياد عح َكازٕ ٚايكفص ع٢ً ٖرٙ اـط٠ٛ إىل خط٠ٛ 
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٫ ٜطعف ايبشح يف  فهس٠ْٗر ْفظ اي املعسف١ٝ ع٢ً يفهس٠ايطري با

 . اي٬ع١ًُٝػاٚش ٖرٙ ايٓكط١ 

٫ٚ شيت ايفهس٠ ٖٚا اْا أدد ْفطٞ ثا١ْٝ ٚدّٗا يٛد٘ َع ٖرٙ 

 ٗاا٭ضًٛب ايعًُٞ ايرٟ ٜفرتض إٔ أضري ب٘ يًتعاٌَ َع ٔأعح ع

تعاطٞ ايضأغض ايٓعس عٔ ايفػٌ ايرٟ ٚصً٘ ايبشح إىل اٯٕ يف 

، يرا ضأفهس بايطسٜك١  ا٭ضًٛب ايعًُٞايكاعد٠ ع٢ً اضاع َع 

ا٫صٍٛ ايفهس١ٜ يًبشح املكازٕ ٗا يػسح بايتكًٝد١ٜ اييت فهسٚا 

ٚضأزدع إىل قص١ تًو ايطُه١ اييت مل تفِٗ املا٤ ٚمل ؼط مبعسفت٘ 

ٚنريو اٱْطإ ايرٟ ٫ ٜعسف  ت َٓ٘ ،َإ٫ بعد إ غادزت٘ ُٚسس

املٛدٛدات ايصفات١ٝ  تعاقبف، ايٓٛز إ٫ بعد فكداْ٘ ٚسصٍٛ ايع١ًُ 

ٖٚٛ ايطُه١ يف َجايٓا اٚ فهس اٱْطإ أٚ  - ع٢ً َٛضٛع ٚاسد

ببّا يف سصٍٛ تًو ضٝهٕٛ ض - ايٛدٛد اـازدٞ ملٛضٛع َعني

 .َٔ ذيو ايتعاقب ايٛدٛدٟ ١ ايٓاػ١ املعسف

ٚزق١ ايبشح إْٞ ذنست يف  املتتبع يطًط١ً ٫ خيف٢ ع٢ً ايكاز٨

 ٕ املعسف١إبٌ ،  1ملعسف١ باملجاٍبعض تًو ايٛزقات صعٛب١ ؼصٌٝ ا

ُا ضسبٓا اَج١ً ٱجياد ًفه،  فٝٗا ؽطع يفهس٠ ايسبح ٚاـطاز٠

                                                           

 ( املجاٍ املُٓٛع10ٚزق١ ايبشح) 1
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َُع١ٓٝٝٚصٓاع١ ساي١ بٝاْ ْا باملكابٌ ايدق١ ايع١ًُٝ يتًو اؿاي١ دفك ١ 

 . أنجس مٛ ا٫ضتك٬ي١ٝ يف املجاٍ ٚايتذسد يف قتٜٛات٘ ايٓعس١ٜ ٚاقرتبٓا

ع٢ً َا مت ؼكٝك٘ ٖٓاى فإٕ اَج١ً ايتطاد اييت ذنست  يرا ٚبٓا٤ً

ٗرا املصطًح ــ ضتهٕٛ يٛ صح ايتعبري ب يصٓاع١ املعسف١ ايتطاد١ٜ ــ

فإْٗا تفتكد اىل ايدق١ ؼت ٚطأ٠ اي٬دق١ يف غسح ايتطاد ٚبايتايٞ 

 صٓاع١ املعسف١ ايتطاد١ٜ فإٕ متجًِٝٗ ملجاٍ ايٓٛز ٚايع١ًُايع١ًُٝ يف 

َج١ً ضتشتاز إىل ػاٚش عكب١ املجاٍ ٚغريٖا َٔ ا٫ د٠ ،ٚاؿساز٠ ٚايربٚ

اييت ذنستٗا ٚاييت قادتين يف ايٓٗا١ٜ اىل ْتٝذ١  عكباتاياضاف١ إىل 

 : تباعا ضأذنسٖا كٝب١ يَٰاٍ ٚايعكبات اييت

يطبطٗا يف فُٛع١ ٚاسد٠ ٚنريو املطبك١ َٓٗا: عكب١ املعسف١ 

قد ايعٓصس املػرتى ٕ ٖرا أٌٖ ٚ ، مجٝعابٝٓٗا اجياد ايعٓصس املػرتى 

إجياد ذيو  ١ٝنٝفٚنريو ايط٪اٍ عٔ  ؟ اّ ٫ متت َساقبت٘ سطّٝا

 ؟ ا٭َج١ًتًو ايعٓصس املػرتى بني 

٫ ميهٔ عطب تفهريٟ اجياد ذيو ايعٓصس املػرتى إ٫ بإدسا٤ 

 أخس٣عح َكازٕ ٚايبشح املكازٕ نُا ذنسْا ٖٛ ْتاز ٚصٛز٠ 

صاز ايعٓصس املػرتى بني فُٛع١ يكاعد٠ َعسف١ ا٫غٝا٤ بأضدادٖا ف

اَج١ً ا٫ضداد ٚاييت متادٗا يف صٓاع١ تعسٜف يًطدٜٔ ٚبايتايٞ 

 تعسٜف ٖرٙ ايكاعد٠ صاز زادعّا إىل ٖرٙ ايكاعد٠ املعسف١ٝ ْفطٗا ، بٌ
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تهٕٛ َعسف١ اسدُٖا َ٪د١ٜ إىل َعسف١  يٛ أخرْا أٟ َجاٍ يطدٜٔ آْا

اد ايعٓاصس املػرتن١ اٯخس ضٓشتاز إىل خط٠ٛ فهس١ٜ ١َُٗ ٖٚٞ إجي

 إذ إٔ تصٛزْا يًطدٜٔ أَا إٔ، ا ضدٜٔ ُاييت دعًت َٓٗٚبُٝٓٗا 

بدزاض١ ا٫غٝا٤ ٚإجياد املدتًفات بٝٓٗا ٚبايتايٞ ا٫ْتكاٍ إىل  ٜهٕٛ

جياد املتطادات إاملتكاب٬ت يتدصٝصٗا َٔ بني نٌ تًو املدتًفات ثِ 

، أٚ  با٫ضتعا١ْ باٯخسبٝٓٗا ثِ ٖٓا ْكّٛ بصٓاع١ َعسف١ َٔ اسدُٖا 

 ، تايٞ ع٢ً ايفهسَتعاقب١ ع٢ً اؿٛاع ٚباي دفعٜٝ٘هٕٛ بػهٌ ساي١ 

فإٕ اـطٛات اييت َست  َٔ فِٗ ايتطاد ْعسّٜا ٚع٢ً ايػهٌ ا٭ٍٚ

ا بٗا ع١ًُٝ فصٌ ا٫غٝا٤ َٓر خطٛاتٗا ا٭ٚىل يصٓاع١ املتػاب٘ َٓٗ

ضت ايطدٜٔ نًٗا َساسٌ افرت ٚاملدتًف إىل َسس١ً ايٛصٍٛ إىل

َُطبكا تأضٝطات ع١ًُٝ أُٖٗا املٓٗر املكازٕ ٚايدزاضات املكاز١ْ بني 

بني تًو ا٫غٝا٤ ٚإ٫ نٝف  ايرتتٝيبا٫غٝا٤ ٚاييت أدت إىل ايتفسٜل 

ضٓتدٌٝ سصٍٛ ذيو ايتفسٜل بني تًو ا٫غٝا٤ َٔ دٕٚ ايكبٍٛ 

 تأضٝطات اىلا٭ٚيٞ يتًو ايدزاضات املكاز١ْ ٚاخطاع ا٫غٝا٤ 

ٖدفٗا اجياد ذيو ايتفسٜل بني تًو ااجمُٛعات ثِ ع١ًُٝ قب١ًٝ 

املٓٗر  باضتدداّٜطتعًُٕٛ تًو ايٓتا٥ر امُلتشص١ً َٔ ع١ًُٝ ايتفسٜل 

 . ْفط٘ يف تفطري املٓٗر املكازٕ املكازٕ

مت َس ٫ ميهٔ قبٛي٘ فهسّٜا نُا ٖٛ ٚاضح ٚبايتايٞ نٝف أٖٚٛ 

اييت فسضٛا  (إ ا٫غٝا٤ ُتعسف بأضدادٖإتفطري ٖرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ )
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ْٗا ٖٞ ا٫ضاع يتًو املٓاٖر املعسف١ٝ ٚزمبا ٜتِ شعصع١ ٖرٙ َطبكّا أ

ٕ ر املكازٕ إىل ايفهس٠ املعسف١ٝ )إايفهس٠ بٓفٞ ضسٚز٠ زدٛع املٓٗ

 ٫ا٫غٝا٤ ُتعسف بأضدادٖا( ٚإٕ املٓٗر املكازٕ َطتكٌ يف فًطفت٘ ٚ

هلرا ا٫زداع إىل تًو ايفهس٠ املعسف١ٝ ٚميهٔ إ جياب ع٢ً  ٞداع

ذيو بإٔ ايٓعس ايدقٝل يًُٓٗر املكازٕ ٚإىل ايفهس٠ املعسف١ٝ ضٝذعًٓا 

َُتش كك١ َٔ إٔ أسدُٖا ٜسدع ْعتكد بٛدٛد ساي١ َٔ ايرتابط بُٝٓٗا 

فكد تهٕٛ املٓاٖر املكاز١ْ زادع١ إىل إٔ ا٫غٝا٤ ُتعسف  إىل ا٭خس

زمبا ايعهظ أٟ إٔ ٖرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ باؿكٝك١ تسدع  بأضدادٖا أٚ

ٕ ايفهس٠ املعسف١ٝ باملعسف١ أبعد ايرٟ ذنسْاٙ َٔ  إىل املٓٗر املكازٕ

٫ ميهٔ إٔ تٓػأ إ٫ بعد تفسٜل َطتُس َٚتعاقب بني ا٫غٝا٤  ايتطاد١ٜ

إىل ايتكابٌ إىل ايتطاد عطب  ا٫خت٬فإىل  تبدأ َٔ املساقب١ اؿط١ٝ

يف تطًطًِٗ املٓطكٞ ، ٚبايتايٞ ميهٔ إٔ ٜهٕٛ َا ذنسٚٙ َٔ  َا ذنسٚٙ

 ٚاستُاٍازداع املٓاٖر امُلكاز١ْ إىل املعسف١ٝ ايتطاد١ٜ غري صشٝح 

فٝهٕٛ ايتفهري ايرٟ مت  ايتفطري ايعهطٞ ٚازد يف ذيو بعد َا قسبٓاٙ ،

تفهري١ٜ ٚاسد٠ عسض٘ هلرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ َٔ قبًِٗ ٖٛ صٛز٠ ؾ١ٗ 

ٕ ٜطاف هلا صٛز٠ تفهري١ٜ اخس٣ ٖٚٞ اييت ٟ جيب أٚعطب تفهري

 . قسبٓاٖا قبٌ قًٌٝ

إذٕ ضٝكٛدْا ايبشح عٓد ٖرٙ ايٓكط١ اييت ٖٞ قاٚي١ يصعصع١ 

ٚايٓتٝذ١ إٔ ٖرٙ ملكازٕ إىل ٖرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ ، زدٛع املٓٗر ا
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ايفهس٠ ؼتٌُ صٛز٠ اخس٣ َعهٛض١ ٖٚٞ زدٛع ايفهس٠ املعسف١ٝ إىل 

ٚبايتايٞ ع٢ً ن٬ ايصٛزتني ضٛا٤ نإ زدٛع املٓٗر املٓٗر املكازٕ 

املكازٕ يًفهس٠ املعسف١ٝ أٚ ايعهظ فإْٓا ضٓذد اْفطٓا اَاّ عكب١ فهس١ٜ 

ٖٚٞ زدٛع املعسف١ ايتطاد١ٜ إىل املٓٗر املكازٕ ٚزدٛع املٓٗر  ٚاسد٠

 املكازٕ إىل املعسف١ ايتطاد١ٜ )عطب قٛهلِ(.

١ املٓٗر املكازٕ إىل املعسفَٔ زدٛع ٚست٢ يٛ تٓصيٓا عُا قايٛٙ 

دًص تْٓا ئ ْفهسّٜا فإ ١يًتدًص َٔ َػه١ً ايدٚز املفسٚض ايتطاد١ٜ

 ١سٝٓٗا عٔ املعسف ضٓتد٢ًَٔ اؿاد١ إىل تفطري املٓٗر املكازٕ ْفط٘ ٚ

ضٝهٕٛ تازنّا  ٖٚرا بدٚزٙ ايتطاد١ٜ ٚتأثريٖا يف صٓاع١ املٓٗر املكازٕ

 اْط٬ق١ايدزاضات املكاز١ْ إىل ملٓطك١ فساغ تفطري١ٜ ٱزداع املٓاٖر ٚ

د٣ ْط٬ق١ يف املٓاٖر املكاز١ْ أ٫اتًو  اضاض١ٝ اٚىل ٚزمبا عدّ ٚدٛد 

إىل إزداع تًو املٓاٖر إىل تًو ايفهس٠ املعسف١ٝ يهٔ نٝف ضٝفطس 

 سٝٓٗا ْفٞ ايسدٛع إىل تًو ايفهس٠ املعسف١ٝ ؟

ٖٓا ضتتػهٌ َٓطك١ فساغ ٫ٚ تسدع تًو املٓاٖر املعسف١ٝ إىل 

 را عد ذاتَ٘ا إٔ تسدع إىل َٓاٖر َكاز١ْ ٖٚفٗٞ ببطاط١ أ ا٤ٞ أبدغ

ٕ تسدع تًو املٓاٖر املكاز١ْ يف تفطريٖا إىل تًو أَٔ َػه١ً فهس١ٜ 

َُفطس٠ ، أٚ أ َٓاٖر َكاز١ْ إىلاملٓاٖر  ٕ تسدع إىل َٓطك١ فساغ غري 

اٚ تسدع إىل ايفهس٠ املعسف١ٝ اييت مٔ بصددٖا، ، عسفٗا ْفٗٛي١ ٫ 

أَا اعتبازٖا  : َعسف١ ا٫غٝا٤ بأضدادٖا ٚاييت ٫ ؽًٛ َٔ اَسٜٔ ٖٚٞ
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بد١ٜٝٗ يٝظ فٛقٗا بد١ٜٝٗ ٖٚٛ اَس غري َكبٍٛ عًُّٝا ٫ٚ ديٌٝ عًٝ٘ 

 ايٓكٝطني ٭ٕ ادتُاع٫ٚ ميهٔ اعتبازٙ َتفسعا َٔ بد١ٜٝٗ اضتشاي١ 

٫ ديٌٝ عًٝ٘ ٚاملٓطل املطتعٌُ يف ذيو قد مت َٓاقػ١ قطاٜاٙ نٌ ٖرا 

َا  ايكاز٨ فًريادع 2(َٓطل اي٬َٓطل )أضاضٝات عًِ يف ٚزق١ا٭ّ 

ٕ ١ٝ بٌ ٖٞ فهس٠ ْعس١ٜ عت١ ؼتاز اٚ اْٗا يٝطت بدٜٗ، أذنس ٖٓاى 

تسدع إىل عًِ قبٌ ذيو ٜدٍ ع٢ً ٚدٛدٖا ٖٚٛ َا ْاقػٓاٙ يف ٖرٙ 

 . ايٛزق١

أَا ايٓعس٠ ا٭خس٣ يًتعاٌَ َع ٖرٙ ايفهس٠ املعسف١ٝ فٗٛ 

ا٫ضًٛب ايدفعٞ ايٓفطٞ ايرٟ ٜعٗس يٓا سني ْتعاٌَ بػهٌ زٚتٝين 

ْين مل أعسف ٌٗ سكّا إفملعسف١ َطاداتٗا ْٚعسفٗا تبعّا َع ا٫غٝا٤ 

 ؟ ايٓٛز إ٫ بعد َعسف١ ايُع١ًُ

 ؟ قبٌ بعد َعسف١ اؿساز٠ ٌٖ سكّا إْٞ مل أعسف ايربٚد٠ إ٫ٚ

٫ٚ  ؟ ايصفاتتًو َا َعٝاز تطاد اقٍٛ اٱداب١ ع٢ً ٖرٙ ا٭ض١ً٦ 

ذيو  ٙاقصد َا ٕإ ٙ ،ذنس مت فٗرا قدٖٓا ايتفسٜل ايعًُٞ  اقصد

ْ٘ مل إايتفسٜل ايٓفطٞ عطب تفهريٟ فإٕ ا٫ْطإ ايرٟ ْكٍٛ عٓ٘ 

دبٝاتِٗ أٜهٔ ٜعسف ايٓٛز َٔ دٕٚ َعسف١ ايع١ًُ ٫ ٚدٛد ي٘ إ٫ يف 

 . املٓطك١ٝ

                                                           

 اضاضٝات عًِ َٓطل اي٬َٓطل (8ٚزق١ عح ) 2



 )22( ...........................ايعكبات ايفهس١ٜ يف ايبشح امُلكازٕ

 

 ايعًِ ا٭ٍٚ : نجسأُإ سطٝإ ٫ ًِٙ إٔ ايرٟ ٚقع ٖٛ ِعازَٚا أ

ٚايجاْٞ عدّ ز١ٜ٩ ا٫غٝا٤ بطبب ، بٛاضط١ ايٓٛز  يٮغٝا٤ز١ٜ٩  ٖٛ

املعسف١ ٖٓا ٕ أٌٖ  : املِٗ ايرٟ ميهٔ عسض٘ ، ٚايط٪اٍ ايٓٛزاختفا٤ 

 ؟ ّ قبً٘أٚقعت بعد ذٖاب ايٓٛز قد 

اضتٓادِٖ ع٢ً فهس٠ عطب ِٖ ٜكٛيٕٛ ٚقعت بعد ذٖاب ايٓٛز 

ٚاْعداَ٘  بعد ذٖاب ايٓٛززاٙ إ أَٚا  ،ٕ ا٫غٝا٤ تعسف بأضدادٖا أ

يًُعسف١ ا٭ٚىل ٚيٝطت  اْتباٙٚقع ٖٛ  ٕ ايرٟإٚسًٍٛ ايع١ًُ ف

ايفهس٠ املعسف١ٝ يٝطت إ٫  ٚبعباز٠ أخس٣ إٔ ٖرٙ، َعسف١ ددٜد٠ 

فايرٟ ٜس٣ ايٓٛز ٜعًِ ب٘ ٚسني ، ع١ًُٝ اْتباٙ يًعًِ ا٭ٍٚ املتشكل 

ٜفكد ذيو ايٓٛز ٜكع ايفهس يف َسس١ً ؼفٝص١ٜ تٓب١ٝٗٝ ي٬يتفات إىل َا 

اؿٛاع  بدٜٓاَٝه١ٕٝ ا٭َس َتعًل إٚبعباز٠ ثايج١ ، فكدٙ اؿظ 

 . ٚعًُٗا ٚع٬قتٗا َع َٓاطل اٱدزاى بطسٜك١ ؼفٝص١ٜ

طب عسف بأضدادٖا ف٬ أزاٙ عٕ ا٫غٝا٤ ُتأأَا َا ذنسٚٙ َٔ 

تفهريٟ إ٫ ٚصف خاط٧ يع١ًُٝ ايتشفٝص ٚايتٓبٝ٘ ايفهسٟ ٚزمبا ٜعترب 

 ٔ ٖرإ ْفظ ع١ًُٝ ايتشفٝص ٚايتٓبٝ٘ ٖٞ عًِ ٚاملكصٛد َأايبعض 

٭ٕ َكبٍٛ غري  ا٫عتبازإ٫ إٔ ٖرا  ،ايعًِ ٖٛ ذيو ايتشفٝص اؿطٞ 

ٚمل ٜكع عًِ آخس  ّاٚثابت ّاَُتشكك ّاٚاسد ّاَا ٚقع باؿكٝك١ يٝظ إ٫ عًُ

بعدٙ عًِ  ٜأتبٌ َا ٚقع ٖٛ تٓبٝ٘ يريو ايعًِ ا٭ٍٚ ايرٟ مل  ، أبدّا

ٚنريو َعسف١ اؿساز٠ بايربٚد٠ فشني ٜطدٔ دطِ اٱْطإ  آخس ،
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ساز٠ ٚسني ؽتفٞ اؿساز٠ يتشٌ قًٗا ايربٚد٠ اؿفإٕ سٛاض٘ تطتػعس 

ت ِفًَبٝ٘ ٚؼفٝص ِيت٫ٓ إٖٛ عًِ ٚاسد َٚا اؿاي١ ايجا١ْٝ  ؼكل ابتدا٤ًفُا 

ايفهس إىل ذيو ايعًِ ايٛاسد املفكٛد ٚايتشفٝص يًعًِ ٖٛ تٓبٝ٘ ي٘ ٜكع 

ايٝ٘ يف ْتٝذ١  تعطب َا تٛصً ّاآخس ّابتشهِ اؿٛاع ٖٚٛ يٝظ عًُ

 . ايبشح

ٚايرٟ اْت٢ٗ ٭صٌ ايبشح املكازٕ  ٖٚرا ايتفطري ايرٟ قدَت٘

بٗرٙ ايٓتٝذ١ املدتًف١ بعض ايػ٤ٞ عٔ تفطري املٓاطك١ يف ؼصٌٝ 

 ٫ دق١ٝفٗٛ اضاف١ اىل تطُٓ٘ ، َكٓعا  أزاٙاملعسف١ َٔ املتطادات ٫ 

ذا بطسٜك١ عسض املفاِٖٝ املدتًف١ فإ دزاض١ ا٫فهازاملجاٍ املُٓٛع فٗٛ 

ت٣ٛ فُٗٓا اخت٬ف تًو املفاِٖٝ اْٗا عح َكازٕ يٝظ ع٢ً املط

ٕ فًطفٞ يًُكاز١ْ مبع٢ٓ ا٫خت٬ف فإا٫صط٬سٞ بٌ ع٢ً املطت٣ٛ اي

َٔ ن٬ّ ٫ ٜعدٚ نْٛ٘ اثاز٠ يًُػه١ً بصٛز٠ اخس٣ غري  تَ٘ا ذنس

: خس يًُٓاقػ١ ٖٚٛ آٖٚٓا اْفتح باب .  َتدًص١ َٔ عكبات َا قبًٗا

خس َٔ اغهاٍ ايبشٛخ آاملفاُٖٝٞ ٖٛ غهٌ  ٌٖ إٔ ا٫خت٬ف

ٕ مبُٝصات خاص١ ؽتًف عٔ ايبشح املكاز املكاز١ْ اييت متتاش

٫ خيًٛ َٔ عٝٛب عُٝك١ ٟ دٛاب ضأذنسٙ ٖٓا ا٫صط٬سٞ؟ إٕ أ

املعتُد يف صٝاغت٘ ايطابل ايط٪اٍ  أُٖٗا صعٛب١ ا٫داب١ بعد قبٍٛ

خاص١ ب٘ مل ؼدد ٚاذا مت ؼدٜدٖا فٗٞ ضرتدع ع٢ً َٓٗذ١ٝ عح 

ٗر حيتاز ٜد املٕٓ ؼدعكبات مت ذنسٖا بني طٝات ايبشح أُٖٗا أ اىل
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فٗٛ ٫ خيًٛ َٔ اعتُادٙ ع٢ً ساٍ ٟ اىل َٓٗر يتشدٜدٙ ، ٚع٢ً أ

ذ ع٢ً فسض عدّ ٕ باملع٢ٓ ا٫صط٬سٞ ي٘ يتشدٜدٙ إَٓٗر َكاز

ٟ فهس٠ يصٓاع١ َٓٗر عجٞ ٫ فإٕ أــ  اٟ املٓٗر املكازٕــ  ٚدٛدٙ

َٔ سٝح اؿاد١ يف داخًٗا  تعدٚ نْٛٗا فهس٠ ْٗا١ٝ٥ تتطُٔ افهازّا

يتشدٜد املٓٗر ٚنٌ ٖرا ٫ ميهٔ  ٚاؿاد١ اىل َٓٗر املٓٗر ابتدا٤ًاىل 

٢ ا٫عِ ي٘ ـ عطب تفهريٟ ـ اَا ٕ ٜتد٢ً عٔ ايبشح املكازٕ باملعٓأ

س ٫ اًَو تفطريا فٗٛ اَْٞ نٝف انتػفت اؿاد١ اىل ايبشح املكازٕ أ

ايرٟ تعاٜؼ َع تفهريٟ ٕ ا٫خت٬ف ٖٛ أ فهسّٜا أزإٙ َا ٫ أي٘ إ

اىل تًو زدعت املعسف١ ٫غٝا٤ صاز ضببا ملعسفيت أَا نٝف أْٞ أاػاٙ ا

يٛ  أْٞ ٕاٯ ا٫خت٬فات فٗرا مما ٫ أًَو دي٬ٝ عًٝ٘ إ٫ إٔ َا أَتًه٘

ٕ ٖرٙ أ٫ إ ، صٌ ع٢ً َعسف١ْٞ ضأس فإقُت مبكاز١ْ َا بني غ٦ٝني

ع٢ً فسض صشتٗا ضتفتكد دق١ امصازٖا باملجاٍ ٚنريو اـط٠ٛ 

ٞ ضتٛاد٘ عكب١ ايتعُِٝ با٫ضتكسا٤ ٖٚٛ مما مل صعٛب١ تعُُٝٗا فٗ

ٜتطُٔ يف تعسٜفِٗ  إٔ ا٫ضتكسا٤اضاف١ اىل  ، تتٓاٚي٘ ٖرٙ ايٛزق١

ٕ َعسف١ أضاف١ اىل إ فٗٛ عاد١ اىل عح َكازٕ ضُين َكاز١ْ ايٓتا٥ر

ٕ ْتدٌٝ أ ذ ٫ ميهٔاىل َعسف١ باملكاز١ْ ٚا٫خت٬ف إ ايطبب ؼتاز

، يهٔ ايػسٜب إٔ َا دزاى اخت٬فاتٗا َعسف١ ا٫ضباب َٔ دٕٚ إ

؟ ٖٚرا بدٚزٙ حيتاز اىل  ٫ حيتاز اىل اخت٬ف ملعسفت٘ذنست٘ اٯٕ أ

ٕ ا٫ضتُساز بٗرا ، إخس آاٚ زمبا اضًٛب ْفظ ا٫ضًٛب املعسيف اٜطا 
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ٕ تٛضع اىل ايط٪اٍ ايرٟ ذنست٘ َٔ أاملطت٣ٛ َٔ ايتفهري قد ٜ

 ؟  كازٕا٫خت٬ف املفاُٖٝٞ ٌٖ ٜدخٌ ضُٔ ايبشح امل

٫ خيتًف نجريا عٔ ايفهس٠ اييت اثريت ايط٪اٍ  ٖرادٛاب ٕ إ

٫ ميهٔ َٔ دٕٚ افرتاض َجاٍ ي٘  ٕ اثبات ٖهرا اَسٌ قًٌٝ َٔ أبق

ٜٛاد٘ َػه١ً ايدق١ ٚايتعُِٝ ٚتطُني املكاز١ْ يف ا٫ضتكسا٤ نُا ذنس 

ٟ اخت٬ف . اْا ٫ اَتًو فهسا فسدا َٔ أ ذيو قبٌ قًٌٝ يف ايبشح

أْا ف ١ٝ سصٍٛ املعسف١ َٔ دٕٚ ا٫خت٬فاخترب اَهاْ صٛزٟ نٞ

ٖٚرا ايهِ ضتتٛقف عًٝ٘  ٖا٬ّ٥ َعًَٛاتّٝا ٕ بفهس حيٌُ نُّاانتب اٯ

اٟ َعسف١ َتشص١ً َٓ٘ ٚست٢ املعسف١ اييت اضتعًُٗا يف فِٗ ذيو 

ايفهس ٖٞ ٚيٝد٠ َٔ فهس كتًف ايصٛز ٚاملعًَٛات ف٬ ميهٔ بعد ٖرا 

املعسف١ َٔ دٕٚ ا٫خت٬ف ٫ٚ امتهٔ َٔ ٕ اثبت اَها١ْٝ ؼصٌٝ أ

ٕ َٔ ٘ ست٢ ايفهس٠ اييت عسضتٗا اٯثِ اْ اثبات َا ٖٛ عهظ ذيو

٫ ٜتطُٔ أٟ اخت٬ف افرتاض ذٖٔ ٫ حيٌُ ا٫ صٛز٠ ٚاسد٠ فكط ٚ

  . َٔ ٖرا ايفهس املتٓٛع ٚاملدتًف َعًَٛاتّٝا فٝ٘ قد ٚيدت

ٜٓفو عٔ  ٕإٔ ايبشح املكازٕ ٫ ميهٔ دد أاْا بتفهريٟ ٖرا أ

ٕ ٖرٙ ايٓتٝذ١ أ٫ ، إ ٚأدقٗابأع٢ً َطتٜٛاتٗا  خت٬ف عَُّٛافهس٠ ا٫

ْٗا تفتكد اىل أْتاز يتفهريٟ َٔ د١ٗ ٫ٚ تكدّ يٞ غ٦ٝا ض٣ٛ اْٗا 

ايتعُِٝ ٚايتطُني يًبشح املكازٕ ا٫ضتكسا٥ٞ  ايدق١ باملجاٍ ٚصعٛب١

ثبات عدّ اعتُادٙ ع٢ً ا٫خت٬ف إٚاْٗا صدزت َٔ فهس ٫ ميهٔ 



 )26( ...........................ايعكبات ايفهس١ٜ يف ايبشح امُلكازٕ

 

ايبشح املكازٕ اٚ اعتُادٙ عًُٝٗا يف انتطاب املعسف١ َٔ د١ٗ ٚ

 . اخس٣ 

ٓتٝذ١ اييت تٛصًٓا إيٝٗا إىل ٖٓا إٔ ايبشح امُلكازٕ املطتعٌُ ٚاي

يف ايبشٛخ ايع١ًُٝ بتٓٛعاتٗا املدتًف١ مل ٜتذاٚش ايعكبات ايفهس١ٜ 

اييت ٫شَت٘ أثٓا٤ ٖرا ايتشكٝل ايفهسٟ ، ٚمل أدد ي٘ سطب تفهريٟ 

فإٕ اضتعُاٍ ٖرا ايٓٛع َٔ ايدزاضات ١ ، يرا ََُط٦َُِٓ فهس١ّٜ ّادرٚز

ع٢ً َطتٜٛات عج١ٝ ٚاضع١ َٚتأص١ً يف نٌ ايعًّٛ تكسٜبّا جيعٌ ٖرٙ 

ايٛزق١ ايبشج١ٝ يف َٛقف ضعٝف ْطبّٝا ، ٫ٚ ْتٛقع إٔ ٜٓعطف ايتٝاز 

َطازٙ ايبشجٞ بطبب تأثريات ٖرٙ ايٛزق١ ، إ٫ّ إٔ ايفهسٟ فذأ٠ يٝػري 

ع٢ً أقٌ  -٘ ٖرٙ ايٛزق١ ٖٛ ٚضع سذس أضاع ٱعاد٠ ايٓعس َا فعًت

مبا ضاز عًٝ٘ ايفهس ايبػسٟ يكسٕٚ َتعاقب١ يف ْعست٘ يًُعسف١  -تكدٜس 

 ايتطاد١ٜ ٚايبشٛخ املكاز١ْ . 

 

 َٝجام طايب ناظِ ايعاملٞ

 ٖـ 1438قسّ /  1

4  /10  /2016 ّ 
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 قٛاعد يف املطتكبٌ املعٟٓٛ . .2

 قٛاعد يف املطتكبٌ ايفهسٟ . .3
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